
Instalace

Připojení přepínače 
do sítě
1. Připojte port sítě LAN na přepínači 

k portu sítě LAN na routeru, který je 
připojený k internetu.

2. Připojte svá zařízení k dalším portům 
LAN přepínače.

3. Připojte napájecí adaptér k přepínači 
a pak jej zapojte do elektrické 
zásuvky.

4. Přepínač zapnete přepnutím spínače 
OFF/ON, který se nachází vedle 
vstupního konektoru stejnosměrného 
napájení, do polohy ON.
Na přední straně přepínače se rozsvítí 
modrá kontrolka LED napájení.

Nespravovaný 8portový gigabitový 
ethernetový přepínač s integrovanou 
správou kabelů
Model GS908
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Kontrolky LED portu svítí následovně:
• Vypnuto. Bez připojení.
• Svítí zeleně. Rychlost připojení 1 Gb/s
• Svítí žlutě. Rychlost připojení 100 nebo 10 Mb/s
• Bliká zeleně. Síťový provoz 1 Gb/s
• Bliká žlutě. Síťový provoz 100 nebo 10 Mb/s.

Poznámka: Pokud chcete vypnout všechny kontrolky 
LED, stiskněte tlačítko LED On/Off.

Obsah balení

Odchozí připojení

Spínač OFF/ONTlačítko LED On/Off



Listopad 2017NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive  

San Jose, CA 95134, USA

© NETGEAR, Inc. NETGEAR a logo NETGEAR 
jsou ochranné známky společnosti NETGEAR, 
Inc. Jakékoli ochranné známky, které nepatří 
společnosti NETGEAR, jsou použity pouze 
k referenčním účelům.

NETGEAR INTL LTD  
Building 3, University Technology Centre  
Curraheen Road, Cork, Ireland

Montáž přepínače na zeď
1. Najděte dva montážní otvory na spodním panelu přepínače.
2. Připravte si šrouby a hmoždinky M3.5 x 16 mm, které naleznete 

v balení s produktem.
3. Vyznačte a do zdi vyvrtejte dva montážní otvory v místech, kam 

chcete přepínač upevnit.
Tyto dva otvory od sebe musí být vzdálené přesně 147,5 mm.

4. Hmoždinky vložte do zdi a šrouby utáhněte pomocí křížového 
šroubováku č. 2.
Šrouby musí vyčnívat přibližně 4 mm ze zdi, aby na ně bylo 
možné umístit otvory v zadním panelu.

5. Vyrovnejte díry na spodním panelu se šrouby ve zdi a přepínač 
nasaďte na zeď.

Specifikace
Specifikace Popis
Síťová rozhraní Osm konektorů RJ-45 pro rozhraní 10BASE-T, 

100BASE-TX nebo 1000BASE-T

Síťový kabel Kabel sítě Ethernet kategorie 5 (Cat 5) nebo lepší

Vstup napájecího 
adaptéru

100–240 V 50/60 Hz

Výstup napájecího 
adaptéru

12 V při 0,5 A 

Spotřeba maximálně 3,1 W

Rozměry (Š x H x V) 234 x 164 x 33 mm

Hmotnost 0,360 kg

Provozní teplota 0 až 40°C

Provozní vlhkost 10 % až 90 % (nekondenzující relativní vlhkost)

Podpora
Podrobnější informace o přepínači najdete na stránce 
www.netgear.com/support/product/GS908.

Děkujeme vám, že jste zakoupili produkt společnosti NETGEAR. Na 
stránkách www.netgear.com/support si produkt můžete zaregistrovat. 
Získáte tam také nápovědu, nejnovější soubory ke stažení, 
uživatelské příručky a možnost diskutovat s ostatními uživateli. 
Společnost NETGEAR doporučuje používat pouze její oficiální zdroje 
podpory.

Aktuální Prohlášení o shodě pro EU najdete na adrese 
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621.

Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy najdete na 
adrese http://www.netgear.com/about/regulatory/.

Před připojením zdroje napájení si přečtěte prohlášení o shodě 
s příslušnými předpisy.
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